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Sammanfattning    
 
Tidigare forskning visar att postoperativ smärta behandlas undermåligt och ibland 
kanske även godtyckligt. Så många som 30–80% av de patienter som genomgår kirurgi 
vittnar om måttlig till svår postoperativ smärta. Smärta är vida känt för att orsaka en rad 
negativa konsekvenser för den drabbade, både fysiskt och psykiskt. Det bidrar också till 
en nedsatt livskvalitet. En av anestesisjuksköterskans vårdande arbetsuppgifter är att 
lindra postoperativ smärta och syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskors 
erfarenheter av postoperativ smärtlindring. Ansatsen var kvalitativ med intervjuer som 
grund och analysen gjordes genom induktiv innehållsanalys. Resultatet visade att 
anestesisjuksköterskorna ansåg att den postoperativa smärtlindringen är beroende av att 
ha patienten i fokus genom att planera utifrån individuella behov och att vara patientens 
ombud. Förmågan att känna med patienten samt att bedöma patientens smärta ansågs 
också utgöra centrala delar i utfallet av den postoperativa smärtlindringen. I studiens 
resultat framkom det att upplevelsen av att vara styrd av arbetsplatsens värderingar samt 
betydelsen av att arbeta i team har påverkan på den smärtlindring patienten får. Att ha 
brist på tid påverkade möjligheten att utvärdera den givna behandlingen. Att ha kunskap 
baserad på erfarenhet beskrevs vara en förutsättning för att kunna bidra till och främja 
en god postoperativ smärtlindring. I diskussionen reflekteras resultatet gentemot 
tidigare forskning. Planering, teamarbete och ökad kunskap bland yrkeskategorierna i 
den perioperativa vårdprocessen lyfts som viktiga faktorer för en bra postoperativ 
smärtlindring. 
  
 
 
 
Nyckelord:  Postoperativ smärtlindring, anestesisjuksköterskor, postoperativ smärta, 
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INLEDNING 
Merparten av de patienter som drabbas av akut smärta relaterat till skada eller sjukdom 
går vidare i livet utan att drabbas av långvariga smärtproblem som följd. Dock visar 
studier att akut smärta är ett hälsoproblem som förekommer i relativt stor utsträckning 
och beror på bristande diagnostisering och behandling vid den första vårdkontakten. 
”Smärtpatienter” upplevs ofta av vårdpersonal som besvärliga patienter, anledningen till 
det är att smärta är svårbehandlat. Då patienten inte svarar på given behandling orsakar 
det en uppgivenhet hos personalen som har svårt att veta hur de ska gå vidare med 
behandlingen (Rhodin 2014, s. 19). Anestesisjuksköterskan har gemensamt med 
anestesiologen ett stort ansvar gällande den postoperativa smärtlindringen. Genom att 
genomföra en intervjustudie för att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av 
postoperativ smärtlindring kan det ge oss värdefull kunskap inför vårt kommande yrke. 
Vår upplevelse är att postoperativ smärtlindring fick relativt lite fokus under 
utbildningstiden. Vi anser att studien kan komma till nytta för både oss och andra som 
arbetar med perioperativ vård. Därför ansågs ämnet vara ett utmärkt fenomen att studera 
närmare och lära sig mer om i denna magisteruppsats. 
 
 
BAKGRUND 

Smärta och dess konsekvenser 
Enligt International Assosiation for the Study of Pain (IASP) (i Hovind 2013, s. 90) 
definieras smärta som ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 
med vävnadsskada eller hotande vävadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada ”. 
Smärta är ett komplext fenomen och kan bero på upplevelser, uppfostran, erfarenheter 
men också på kultur (Hovind 2013, ss. 89–90). Smärta beskrivs som en högst 
individuell och subjektiv upplevelse och är beroende av omständigheterna kring 
smärtans uppkomst (Aziato & Adejumo 2015). Smärta är ett av de vanligaste symtom 
patienter drabbas av efter ett kirurgiskt ingrepp. Studier visar att 30–80 % av alla som 
genomgår kirurgi utvecklar måttliga till svåra smärttillstånd (Erden, Arslan, Deniz, 
Kaya & Gezer 2017). Smärta anses vara den mest besvärande upplevelsen efter ett 
kirurgiskt ingrepp (Andión, Cañellas & Baños 2013). 
 
Smärta delas enligt Rhodin (2014, ss. 26–27) in i fyra huvudorsaker nociceptiv, 
neuropatisk, psykogen och idiopatisk. Nociceptiv smärta är den vanligaste och orsakas 
av sårskada exempelvis i samband med operativa ingrepp, trauma samt vid 
inflammation i vävnader. Nociceptorer är tunna nervtrådar av två typer, myeliniserade 
(A-delta) samt omyeliniserade (C-fibrer), de finns i huden och i många av våra organ. 
Dessa reagerar på olika stimuli såsom termiskt, kemiskt och mekaniskt stimuli.  
 
Smärta kan klassificeras som akut eller långvarig smärta. Akut smärta signalerar att 
något inte står rätt till och fungerar som ett livsviktigt skydd för kroppen. Akut smärta 
brukar definieras som smärta som varar under kortare tid än tre månader och minskar 
allteftersom. Peroperativ och postoperativ smärta som uppkommer vid kirurgi 
klassificeras som akut smärta. Inadekvat behandlad smärta kan påverka patientens 
kroppliga funktioner som cirkulation och andning. Obehandlad smärta kan också 
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påverka kroppens immunsystem, de endokrina funktionerna samt mag- och 
tarmsystemet. Kliniskt kan man se snabb och ytlig andning vilket kan ge pneumoni och 
atelektaser som konsekvenser. Blodtryck och puls stiger och ger ökad risk för 
blodproppar samt ökar hjärtmuskelns behov av syrgas (Hovind 2013, s. 91–92).  
 
Gan (2017) beskriver hur patienter med inadekvat behandlad postoperativ smärta löper 
en ökad risk att drabbas av cardiovasculära händelser. De föreligger även risk för renala 
bekymmer såsom oliguri och ökad risk för urinretention samt risk för 
koagulationsrubbningar och försämrad sårläkning. Andra risker med akut smärta som 
behandlas suboptimalt är ökad sjuklighet, nedsatt fysisk och psykisk funktion, 
försämrad livskvalitet, fördröjd återhämtning samt förlängd opioidanvändning. Vidare 
presenteras det att en aggressiv behandling av den akuta smärtan kan förebygga dessa 
icke önskvärda effekterna för patienten. Hur patienten påverkas av de negativa effekter 
som smärta kan ge påstås bero på smärtans svårighetgrad. Werner och Leden (2010, s. 
20) påstår att akut smärta kan utvecklas till långvarig smärta. De hävdar att långvarig 
smärta hos patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp förekommer hos så många 
som 10–25%. Den viktigaste riskfaktorn för utveckling av långvarig smärta är 
postoperativ smärta av hög intensitet. Regelbunden stimuli av nociceptorer kan enligt 
Hovind (2013, s 100) leda till perifier och central sensibilisering. Nervsystemet anpassar 
sig efter rådande förhållanden och kan ge upphov till smärtsam beröring, så kallad 
allodyni, vilket betyder att stimuli som normalt inte framkallar smärta uppfattas som 
smärtsamt. 
 
Postoperativ smärta kan enligt Hovind (2013, s. 101) oftast behandlas med gott resultat. 
Försök att identifiera faktorer som skulle kunna påverka utvecklingen av svår 
postoperativ smärta har gjorts. Faktorer som sägs påverka upplevelsen av postoperativ 
smärta är kön, ålder, preoperativ smärta och viss typ av kirurgi. Preoperativ ångest kan 
enligt viss forskning också påverka smärta till följd av kirurgi. Målet med all 
smärtbehandling beskrivs enligt (Werner & Leden 2010, s. 22) bygga på en 
humanistisk-etisk grundsyn, att minska lidande.  

 
Smärtskattning 
Smärta går inte att mäta med objektiva instrument eftersom det är en subjektiv 
upplevelse. Erfarenheten kan påverka inställningen till ”vad som är ett normalt 
smärtbeteende” vilket också kan leda till nedsatt känslighet för patientens lidande som 
kan påverka smärtbehandlingen (Almås 2006, ss. 65–67).  
 
Det finns åtskilliga hjälpmedel för skattning av smärtkaraktär och intensitet, 
användningen av dem styrs av patientens förmåga att uttrycka sin smärtupplevelse 
känslomässigt och verbalt. Instrumenten har dock begränsningar och ger inga garantier 
på fullständig beskrivning av smärtan. Skattningen av smärta kan göras med hjälp av 
frågeformulär, ofta använt vid långvariga smärtor. Visuell numerisk skala (NRS) är en 
linje numrerad från noll till tio där noll står för ingen smärta och tio för outhärdlig 
smärta (Bilaga 1). Visuell analog skala (VAS) där patienten placerar smärtan på en linje 
fritt utan siffror (se Bilaga 1) samt en verbal skala där ord istället för siffror beskriver 
smärtan (Almås 2006, s. 73). I arbetet med barn kan en skala med olika ansiktsuttryck 
användas (Bilaga 1) för att fånga barnets upplevelse av smärta (Nagelhout & Elisha 
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2018, s 1158). Målet efter ett kirurgiskt ingrepp bör enligt Hovind (2013, s. 104) vara en 
smärtintensitet under tre på den visuella numeriska skalan. Smärtteckningen (Bilaga 1) 
lyfts av Rhodin (2014, s. 39) som ett sätt att fånga smärtans utbredning där patienten 
med stöd av bilder på kroppens fram- och baksida ritar in sin upplevda smärtutbredning. 
Detta kan ibland hjälpa till i diagnostiseringen av smärtans typ. 
 
Smärta kan enligt Werner och Leden (2010, s.16) också bedömas utifrån patientens 
beteende, vilket innefattar verbala och kroppsliga signaler, såsom gråt, stön, suck, 
ansiktsuttryck samt ändrat rörelse- och andningsmönster. Rhodin (2014, s 128) skriver 
att personer med demens eller sänkt medvetandegrad som efter anestesi, har svårt att 
beskriva sin upplevda smärta och förordar då Abbeys smärtskala där smärtan skattas 
genom röst-och ansiktsuttryck, förändrat kroppsspråk och beteende samt fysiologiska 
förändringar. 
 
Smärtskattningsskalorna används enligt Hayes och Gordon (2015) för att mäta smärtans 
intensitet och svårighetsgrad men att vårdgivaren inte ska administera smärtlindring 
basterat enbart på dessa skalor utan bör göra en bedömning av varje patients 
individuella risk för ogynnsam effekt, förutsedd onset, maxeffekt samt duration av vald 
analgetika. Att behandla den akuta smärtan har en klinisk betydelse och ger oftast en 
lindring med 30–50% på smärtskattningsskalan och för de flesta patienter innebär det 
bara en förbättring med ett till två steg på en skala mellan noll och tio. Därför är det 
viktigt att anestesisjuksköterskan diskuterar målet med smärtlindringen med patienten. 
Genom att patientens förväntningar på smärtan lyfts kan vårdpersonalen bedömma 
vilken dos och vilken smärtlindring som skall användas och möta patientens 
förväntningar gällande postoperativ smärta. 
 
Vid skattning av postoperativ smärta bör ett instrument som är lätt att förstå användas 
då mätningar utförs ofta (Werner & Leden 2010, s 248). Smärtskattningsinstrument är 
en bra metod för att utvärdera effekten av given smärtlindring (Rhodin 2014, s 38). 
O´Donnell (2015) framhäver att det finns bristande kunskap hos både vårdpersonal och 
patienter i hur man använder mätinstrumenten.  

 
Anestesisjuksköterskans kompetens och profession 
Anestesisjuksköterskeutbildningen är en av de specialistutbildningarna som kom till sist 
och blev en egen utbildning 1969. Innan dess fick sjuksköterskor dubbel 
specialistkompetens inom operationssjukvård och anestesisjukvård. Först efter 1969 då 
läroplanen ändrades fick utbildningarna olika inriktningar och innehåll. Utbildningen 
blev då mer teoretisk, men det kliniska utövandet gavs fortfarande stor plats. Innan 
anestesisjuksköterskan fick en egen specialistutbildning lärde sig denne att ge anestesi 
genom anestesiologen. Utbildningen till anestesisjuksöterska är unik för Sverige där 
anestesisjuksköterskan arbetar mer självständigt än i övriga delar av Europa. I Sverige 
föreligger också ett eget yrkesansvar hos anestesisjuksköterskan (Lindwall & von Post 
2008, ss. 17–19).  
 
I anestesisjuksköterskans kompetens ingår det förutom att tillse patienternas 
omvårdnadsbehov i samband med operation och anestesi att vårda patienter med akut 
eller långvarig smärta (Hovind 2013, ss. 18–20). I kompetensbeskrivningen belyses 
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anestesisjuksköterskans ansvar att förhindra, behandla och lindra vilket betyder att 
anestesisjuksköterskor skall sträva efter bästa tänkbara postoperativa förlopp för 
patienten (Hovind 2013, s. 23). 
 
Sundquist och Anderzén Carlsson (2014) har i en studie om anestesissjuksköterskors 
perspektiv på sin yrkesroll presenterat att anestesisjuksöterskor anser att behandla 
patienten med respekt, få dem att känna sig viktiga och välkomna är en viktig del av 
arbetet. Att få patienten att förstå att man är där för just dem, där och då. De beskriver 
vidare hur anestesisjuksköterskor lade stor vikt vid att tillse att patienten får tillräcklig 
information, värna om patientens integritet samt att föra patientens talan om en sådan 
situation skulle uppstå. Att alltid ligga ett steg före för att på ett bra sätt kunna planera 
vården ansågs också viktigt och att på så sätt kunna förutse och identifiera patientens 
individuella riskfaktorer.  
 

Perioperativ vård 
Under 1970-talet utvecklades begreppet perioperativ vård i USA och det innefattar den 
vård som ges under pre- intra- och postoperativa fasen (Lindwall & von Post 2008, ss. 
12–13). Den perioperativa vården är den vård som anestesisjuksköterskan i team med 
övrig personal i operationssammanhanget ger. Anestesisjuksköterskan möter patienter i 
alla åldrar som på något sätt är lidande och befinner sig i en utsatt situation. Det höga 
tempot och den högteknologiska miljö med en stor mängd apparatur gör att den 
perioperativa vården skiljer sig från andra vårdsituationer (Wiklund Gustin & Lindwall 
2012, ss. 87–88).  
 
Preoperativa fasen startar vid anestesisjuksköterskans första möte med patienten. Under 
denna fas samlas aktuell fakta genom inläsning av journalhandlingar, samtal med 
patient samt en klinisk bedömning som möjliggör en kartläggning av patientens fysiska- 
psykiska- och sociala status. Utifrån insamlad information skapas målen för anestesin 
(Lindwall & von Post 2008, ss. 87–88). Under intraoperativa fasen genomförs den vård 
som planerats under den preoperativa förberedelsefasen och pågår fram tills 
överrapportering av patienten på den postoperativa avdelningen. Postoperativa fasen är 
den slutliga fasen i den perioperativa vården (Lindwall & von Post 2008, ss. 90–94). 
 
Den perioperativa dialogen innebär anestesisjuksköterskans pre-intra- och postoperativa 
samtal som hålls med patienter i samband med ett kirurgiskt ingrepp som kräver 
anestesi. Denna dialog syftar till att skydda patientens värdighet, lindra lidande och 
främja patientens välbefinnande samt att underlätta planeringen av den vård som 
patienten kräver under anestesin (Wiklund Gustin & Lindwall 2012, s. 90). 
 
Rudolfsson, von Post och Eriksson (2007) påstår att den perioperativa dialogen mellan 
patient och vårdpersonal kan förbättra patientens hälsa och välbefinnande. De menar att 
patienten kan uppleva en känsla av att personalen tar sig tid och att patienten får känna 
sig involverad i sin vård. Patienter i den här studien uppgav att den perioperativa 
dialogen ingav hopp och gav dem ett förtroende för sjuksköterskan. En perioperativ 
dialog kan leda till att patienten har en större tillit till att operationen ska bli lyckad. 
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Tidigare forskning 
Warrén Stomberg, Sjöström och Haljamäe (2003) beskriver vikten av adekvat 
smärtlindring i samband med kirugiska ingrepp i enlighet med de rekommendationer 
som American Pain Society och Agency for Health Care Policy utformat. Detta för att 
undvika smärtrelaterad stress och obehag för patienten i det postoperativa förloppet. En 
suboptimal smärtlindring ger en förlängd återhämtningstid och ökad risk för 
komplikationer. Det påverkar också samhället i stort med längre sjukhusvistelser och 
ökade sjukvårdskostnader. Trots att det finns en rad rekommendationer för 
smärtlindring förekommer smärta ofta hos patienter som genomgår kirurgiska ingrepp. 
Kännedom förekommer om att det finns stora individuella skillnader i hur individer 
svarar på analgetika. Det som påverkar hur patienten svarar på anestetika och analgetika 
är farmakodynamik, farmakokinetik, men också beroende av ålder, kön och 
kroppssammansättning.  
 
Sinatra (2010) beskrev problemet med inadekvat smärtlindring och potentiella 
konsekvenser i samband med akut smärta som behandlats otillräckligt trots ökat fokus 
på bättre handläggning vid akut smärta. Hayes och Gordon (2015) påpekar att trots ökad 
medvetenhet kring fördelarna med att lindra akut smärta så visar det sig att smärta 
fortsätter att vara underbehandlad. Gan et al. (2018) menar att problem med inadekvat 
smärtbehandling efter kirurgi inte handlar om brist på läkemedel som effektiva mot 
smärtan utan att det snarare handlar om en oro gällande risker för patientens hälsa. Att 
ge smärtlindring i form av opioider innebär en risk för andningsdepression, illamående 
och kräkningar vilket ofta är en oönskad effekt när det gäller behandling av postoperativ 
smärta. Samtidigt beskrivs att en väl fungerande smärtlindring är det som är mest 
avgörande för hela återhämtningsprocessen efter ett kirurgiskt ingrepp. Hayes och 
Gordon (2015) belyser svårigheten att behandla smärta på ett bra sätt i den perioperativa 
miljön men menar att anestesisjuksköterskan spelar en viktig roll för att uppnå optimal 
smärtlindring som bör baseras på patientens individuella behov.  
 
American Pain Society (APS) hävdar att färre än hälften av alla patienter som genomgår 
ett operativt ingrepp erhåller adekvat smärtlindring postoperativt (i Chou et al. 2016; 
Erden et al. 2017). Postopertiv smärta kan leda till skadliga fysiologiska problem såsom 
högt blodtryck, ökad andning- och hjärtfrekvens (Hunter, Martin, Weatherall & Galletly 
2016). Trots detta faktum samt många år av forskning globalt upplevs det fortfarande 
finnas avsaknad av en effektiv strategi för att förhindra att patienter blir lidande 
postoperativt (Aziato & Adejumo 2015). Det finns en mängd preoperativa, 
intraoperativa och postoperativa strategier för att förebygga postoperativ smärta och 
forskningen fortsätter just i denna stund. American Pain Society (APS) och American 
Society of Anesthesiologists (ASA) gav 2016 ut riktlinjer angående hanteringen av 
postoperativ smärta. Syftet med dessa riktlinjer var att bidra med evidensbaserade, 
effektiva och säkra metoder att förebygga, behandla och lindra postoperativ smärta, 
både hos unga och vuxna patienter (Chou et al. 2016). 
 
Warrén Stomberg, Sjöström och Haljamäe (2003) fastslår att den postoperativa 
smärtlindringen bör behandlas multiproffessionellt och att anestesisjuksköterskan har en 
viktig roll i planeringen av den postoperativa smärtlindringen. De hävdar dock att 
anestesisjuksköterskans kunskap om individuella skillnader för reaktioner på anestetika 
och analgetika inte tas till vara i planeringen av den postoperativa smärtlindringsplanen. 
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Sundqvist och Anderzén Carlsson (2014) visar i en studie att anestesisjuksköterskor 
anser att deras arbete innebär att hålla en annan människas liv i sina händer. Det 
framkom att anestesisjuksköterskor betraktar det som sin arbetsuppgift att försvara 
patienten och dennes rättigheter när det krävs samt att ligga steget före för att kunna 
planera vården. Studien indikerade också att anestesisjuksöterskor upplever en viss 
hirarki där anestesiologer och kirurger hade ett föga anpassningsbart tillvägagångssätt 
och deras möjlighet att påverka vissa situationer var begränsad. 
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Teori betyder att se saker så som de är eller att se det sanningslika (Eriksson 2018, s. 
13). Livsvärldsorienterad teori enligt Dahlberg (2014, ss. 53–54) är en vetenskaplig 
modell som används för att förklara det som rör människan existens. Livsvärldsteorin 
beskrivs som en kunskapsteoretisk grund där människans eget sätt att förstå och förhålla 
sig i ett existentiellt sammanhang förklaras. Man kan också genom livsvärldsteori förstå 
andras upplevelse trots att det skiljer sig från den egna upplevelsen av samma fenomen. 
 
Livsvärldsbegreppet beskriver människors upplevelse, förståelse och erfarenhet av 
världen (Dahlberg 2014, ss. 53–54).   Livsvärlden är det fundamentala i hur människor 
uppfattar omgivningen. Den beskrivs som unik och personlig och är grunden i hur vi ser 
och förstår oss själva samt hur vi ser på andra (Dahlberg & Segesten 2015, s. 128).   
 
Wiklund (2003, ss. 48–50) menar att det är genom kroppen som människan förhåller sig 
till världen och förhållandet till sin egen kropp är unikt för alla individer. Kroppen blir 
en hemvist för människans upplevelse och dennes identitet. Det är genom kroppen och 
våra sinnen som vi skapar en bild av oss själva och omvärlden. Smärta och sjukdom kan 
framkalla en känsla av att kroppen är främmande och upplevelsen av världen kan 
förändras. Vid en kroppslig förändring förändras människans syn på sig själv och kan 
också innebära att andra får ett förändrat synsätt. Kroppen är människans identitet 
eftersom det är med den vi kommunicerar med världen. Den egna och andras 
upplevelser av kroppen är det som skapar människans sociala identitet. Merleau-Ponty 
(2012, s. 213) menar att det är genom kroppen vi har kontakt med världen, kroppen är 
identiteten och subjektet i upplevelsen. 
 
Lida enligt Wiklund Gustin och Bergbom (2012, ss. 186–188) betyder upplevelse av 
smärta, uthärda, tåla, bära samt genomgå smärtsamma situationer. Begreppet lida kan 
också kopplas till att ”lida av sjukdom”, vilket speglar den mänskliga upplevelsen på ett 
tydligare sätt. Lidande utifrån vårdvetenskapen beskriver en subjektiv 
helhetsupplevelse. Lidande kan beskrivas som en fysisk, känslomässig, existentiell och 
andlig smärta där smärta, oro och ångest uttrycks. Att lida är mänskligt och naturligt 
och formas av den lidande och dennes omgivning. Forskare inom vårdvetenskapen 
menar att den huvudsakliga uppgiften för vård är att minska patientens lidande. Rhodin 
(2014, s. 19) hävdar att smärta medför ett onödigt lidande som påverkar upplevelsen 
livskvaliteten negativt. Begreppet lidande definieras enligt Arman och Rehnsfeldt 
(2011, s. 14) först då det sätts i ett specifikt och unikt vårdande sammanhang. En vanlig 
orsak till lidande är kroppslig smärta i samband med sjukdom, såkallat 
sjukdomslidande. Den kroppsliga smärtan koncentreras ofta till en specifik del av 
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kroppen och upptar patientens totala fokus vilket medför svårigheter att utnyttja hela sin 
förmåga att bemästra lidandet. Enligt Eriksson (2015, s. 78) bör vårdpersonalen lindra 
den kroppsliga smärtan med alla tänkbara medel. Werner och Leden (2010, s. 15) 
skildrar lidande som en negativ och emotionell konsekvens av smärta och innefattar 
rädsla och ångest för att förlora kroppsliga funktioner, egenvärdet samt den personliga 
integriteten  
 
PROBLEMFORMULERING 
Smärta beskrivs i litteraturen som en subjektiv upplevelse av känslomässigt och 
sensoriskt obehag. Det finns en hel del forskning om postoperativ smärta och en mängd 
olika läkemedel mot smärta. Trots forskning inom området lider en stor andel av alla 
patienter som genomgår kirurgiska ingrepp av postoperativ smärta och upplever att den 
smärtlindring de får är inadekvat.  Otillräcklig smärtlindring leder till ett större lidande 
än vad som egentligen är nödvändigt för patienten som därmed riskerar att drabbas av 
fysiska och eventuellt psykiska komplikationer till följd av postoperativ smärta. I 
anestesisjuksköterskan arbete under den perioperativa vårdprocessen ingår det att 
förbereda patienten för den postoperativa tiden. Anestesisjuksköterskan ser till att 
patienten sover gott och är väl smärtlindrad under anestesin och tillser att patienten 
vaknar upp med en god smärtlindring. Anestesisjuksköterskan har en viktig del i den 
postoperativa smärtlindringen för att minska lidandet och bidra till bättre livskvalitet för 
patienten postoperativt. Genom att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av 
postoperativ smärtlindring kan en förståelse för vad som kan hindra eller främja en god 
postoperativ smärtlindring uppnås.  
 
SYFTE 
Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ 
smärtlindring. 
 
METOD 

Ansats 
Med syftet i åtanke valdes en induktiv innehållsanalys med kvalitativ design enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ metod är en forskningsmetod som lämpar 
sig väl för att beskriva det fenomen som ska studeras och grundas på mänskliga 
erfarenheter. Intervjuer ger forskaren möjlighet att utforska meningsinnehållet i ett 
fenomen så som det erfars av intervjupersonen i ett visst kontext (Malterud 2014, s. 31).  
Elo och Kyngäs (2008) menar att innehållsanalys använts som metodmodell inom 
omvårdnad under lång tid i studier där syftet är uppnå en bred beskrivning av ett 
fenomen. Den här studien syftar till att beskriva hur valt fenomen erfars på ett nyanserat 
sätt. 
 

Deltagare 
Kravet för att inkluderas i studien var att deltagaren skulle vara utbildad 
anestesisjuksköterska samt att vara aktiv i patientarbete vid studiens genomförande.  
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Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 175) menar att det är av värde att inkludera 
deltagare av olika ålder, kön och yrkeserfarenhet för att få så stor variation som möjligt 
när man gör en livsvärldsteoretisk studie. För rekrytering av deltagare kontaktades 
huvudhandledaren på vald anestesiklinik som bistod med hjälp att föreslå informanter. 
De sju anestesisjuksköterskor som deltog som intervjupersoner tillfrågades om 
deltagande av författarna själva. Ämnet var av stort intresse inom yrket och därför var 
det inga större bekymmer med att rekrytera deltagare. Deltagarna var verksamma på en 
anestesiklinik på ett medelstort sjukhus i södra Sverige. De var av olika kön, hade 
mellan sex och 23 års yrkeserfarenhet, hade arbetat på flera olika anestesikliniker i 
landet samt var utbildade vid olika lärosäten i Sverige.  
 

Datainsamling 
För att erhålla en ökad förståelse om anestesisjuksköterskors erfarenheter av 
postoperativ smärtlindring valdes att samla data genom enskilda intervjuer. Innan 
intervjuerna påbörjades fick berörda enhetschefer ett informationsbrev där studiens 
syfte presenterades och fick skriva på ett godkännade till studiens genomförande 
(Bilaga 2). Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats och spelades in med 
hjälp av mobiltelefon. Endast en författare deltog vid varje intervju. Författarna 
genomförde tre respektive fyra intervjuer var och intervjuerna varade mellan 13-35 
minuter. Semistrukturerade intervjuer utfördes enligt en frågeguide (Polit & Beck 2017, 
s. 510) (Bilaga 3), samma frågor ställdes till alla deltagare. Följdfrågor ställdes där det 
ansågs lämpligt för att öka förståelsen för fenomenet ytterligare. Intervjuaren försökte 
uppmuntra deltagarna att delge sina egna upplevelser gällande frågorna i frågeguiden.   

 
Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades för att analyseras utifrån en induktiv innehållsanalys enligt 
Lundman & Hällgren Graneheims (2017, s. 213) beskrivning. Denna analysmetod 
skildras av att objektivt försöka finna mönster i texter, exempelvis transkriberade 
intervjuer som grundas på individuella upplevelser av ett fenomen. Data lästes flertalet 
gånger tills innehållet var välkänt, detta gjordes enskilt. Därefter lästes materialet 
gemensamt samtidigt som meningsenheter abstraherades. Graneheim och Lundman 
(2004) beskriver meningsenheter som meningsbärade delar av texter som kan bestå av 
ord, meningar eller hela stycken. Meningsenheter av lämplig storlek utgör grunden för 
analysen. Därefter kondenserades meningsenheterna vilket innebär att texten blir kortare 
och lättre att hantera. Vid kondenseringen behölls centrala och viktiga delar av texten 
för att bevara innehållet i data. Kondenseringen följdes av kodning som tog texten till en 
högre logisk nivå som bidrog till att författarna såg materialet på ett nytt sätt. Koderna 
med liknande innehåll bildade sedan kategorier (Tabell 1). Det är önskvärt att 
kategoriernas innehåll bör skilja sig från innehållet i de övriga kategorierna. Hela 
analysprocessen gjordes gemensamt för att säkerställa att analysen gjordes identiskt hela 
vägen. 
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Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 
underkategorier och kategorier utifrån innehållsanalysen. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Ja det är ju ett 
jättestort ansvar, 
det gäller ju inte 
bara att söva och 
ta hand om 
patienten utan 
patienten ska ju 
ändå vakna i ett 
trevligt skick... 

Jättestort ansvar, 
inte bara att söva, 
ska vakna i 
trevligt skick 

Ansvar Att vara patientens 
ombud 

Att ha patienten i 
fokus 

.... sen hade jag en 
narkosläkare som 
gav mig en 
ordination som jag 
tyckte var på tok 
för lite eh... inför 
väckning.... mmm 
och när jag 
propsade på så var 
det bara blankt nej 
och då kan jag inte 
göra mer. 

Ordination som 
var på tok för lite, 
propsade på men 
fick blankt nej, då 
kan jag inte göra 
mer. 

Känsla av 
begränsning 

Att vara styrd av 
arbetsplatsens 
värderingar 
 

Kulturen på 
arbetsplatsen 

 
Förförståelse 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 222) innebär förförståelse tidigare 
erfarenheter, teoretisk kunskap samt förutfattade meningar om det fenomen som ska 
studeras.  Vi har reflekterat över den förförståelse som finns kring postoperativ smärta 
och smärtlindring. Våra erfarenheter skiljs genom att vi mött patienter i olika 
postoperativa stadier. En av författarna till examensarbetet har arbetet på postoperativ 
avdelning och har därför förförståelse om just postoperativ vård. Den andra författaren 
har arbetat på vårdavdelning dit patienten kommer efter postoperativ avdelning och har 
alltså förförståelse kring hur fenomenet postoperativ smärta visar sig i 
återhämtningsfasen. VFU innan examensarbetet skapade en viss förförståelse gentemot 
fenomenet. Vi har dock skapat en gemensam förförståelse under inläsningen av 
bakgrundsmaterialet. Diskussion om förförståelsen har pågått kontinuerligt för att 
främja en öppen hållning mot fenomenet. 

 
Etiska överväganden 
Widerberg (2002, s. 67) menar att det är bra att framhålla att intresset inte är av 
personerna i sig utan att studien syftar till att genom deras upplevelser bidra till ökad 
kunskap om hur postoperativ smärtlindring erfars idag och vad som kan förbättras. 
Genom att belysa detta redan innan intervjun påbörjas kan det göra det hela mindre 
känsligt att prata om. Enligt SFS 2003:460 lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor behöver studier som utförs inom ramen för högskolenivå inte ansöka 
om etiska nämndens godkännande. Enligt Helsingforsdeklarationen är det viktigt att 
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individens intressen går före vetenskapens och samhällets intressen (Codex, 2016). Om 
forskaren upptäcker att intervjun orsakar emotionell stress hos deltagaren måste denne 
skyddas genom att avbryta intervjun och erbjudas uppföljning (Streubert & Carpenter 
2011, s. 61). Deltagarna erhöll muntlig och skriftlig information om studien. Innan 
intervjun fick deltagarna skriva under ett informerat samtycke (Bilaga 4) efter att de 
hade fått information om studiens syfte och hur studien var uppbyggd. Informerat 
samtycke syftar till att understryka att deltagandet är frivilligt och att deltagaren när som 
helst kan dra sig ur studien utan att ange orsak. Deltagarna fick tydlig information om 
vilka som hade tillgång till materialet från intervjuerna och att anonymitet garanteras, 
vilket Brinkmann och Kvale (2015, s. 93) påtalar ska ske. Enligt Streubert och 
Carpenter (2011, s. 63) grundar sig principen att inte skada på konfidentialitet. Det 
innebär att data hanteras och förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till materialet. 
Insamlat datamaterial avidentifierades snarast och omöjligjorde identifiering av 
deltagaren (Polit och Beck 2017, s. 147). 
 
 
RESULTAT 
Nedan följer en ingående beskrivning av resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen 
som utfördes med intervjuer där syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors 
erfarenheter av postoperativ smärtlindring. Nedan (Tabell 2) klargörs underkategorier, 
kategorier och huvudkategori. 
 
Tabell 2. Översikt av underkategorier, kategorier och huvudkategori. 

Underkategori 
 

Kategori Huvudkategori 

Att planera utifrån individuella 
behov 

 
 
 
 

Att ha patienten i fokus 

 
 
 
 
 
 
 

Samverkan mellan patientens 
behov och kulturen på 

arbetsplatsen 

Att vara patientens ombud 
 
Att känna med patienten 
 
Att bedöma patientens smärta 
 
Att vara styrd av arbetsplatsens 
värderingar  

 
 
 
 

Kulturen på arbetsplatsen 

Att arbeta i team 
 
Att ha brist på tid 
 
Att ha kunskap baserad på 
erfarenhet 
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Att ha patienten i fokus 
Under denna kategori samlades de underkategorier som behandlar de faktorer som som 
innebär att ha patienten i fokus för att den postoperativa smärtlindringen ska bli optimal. 

 
Att planera utifrån individuella behov 
Att se helheten, patientens anamnes i förhållande till ingreppet, beskrevs vara en stor 
brist när det gäller planeringen av den postoperativa smärtlindringen, men är något 
anestesisjuksköterskan eftersträvade. Informanterna påtalade att den postoperativa 
smärtlindringen bör planeras utifrån den patient som anestesisjuksköterskan har framför 
sig och vilket ingrepp som ska utföras. Redan vid operationsanmälan bör planeringen 
initieras genom att reflektera över ingreppets art, patientens tidigare erfarenheter av 
smärta samt vilka åtgärder som kan göras för att förebygga att smärta blir ett bekymmer 
för patienten i det postoperativa förloppet. God postoperativ smärtlindring beskrevs som 
en helhet av vad som ges pre- intra och postoperativt. Granskning av vilken 
smärtlindring patienten fått preoperativt beskrevs underlätta reglering av anestesin samt 
möjliggöra bättre avvägning av vilken smärtlindringen patienten kommer att kräva 
postoperativt. Premedicineringen ansågs av deltagarna utgöra grunden för den 
postoperativa smärtlindringen. 
 
”Har inte patienten fått någon premedicinering av olika anledningar... så... får man ju 
tänka till redan före vad man kan tänkas ge innan patienten somnar, långverkande eller 

peroperativt då” (Deltagare 1) 
 
Enligt deltagarna var det till viss del möjligt att förutse postoperativ smärta. Genom att 
observera hur patienten reagerar på olika procedurer preoperativt kunde 
anestesisjuksköterskorna identifiera individer med ökad smärtkänslighet. Det kunde ge 
en föraning om den smärtlindring patienten kommer att behöva postoperativt.  Smärta 
påstods vara en subjektiv upplevelse och det som orsakar smärta hos en individ behöver 
inte nödvändigtvis betyda smärta hos en annan. Postoperativ smärtlindring ansågs 
därför komplex och svår för deltagarna i studien. 
 

” Å man märker eeh bara man tar ett blodtryck och det finns patienter som åååå vad 
ont det gör å så och då tänker man att här får vi problem...” (deltagare 6) 

 
Deltagarna beskrev att det fanns bekymmer med dåligt planerad smärtlindring i 
samband med operation. En patient som upplevde svår smärta redan vid väckning, då 
anestesin var avslutad, beskrevs vara särskilt komplicerad att smärtlindra. Vetskapen 
om att en god planering med helheten i fokus kunde förhindra en sådan situation, 
skapade en känsla av frustration hos anestesisjuksköterskorna.  Deltagarna beskrev att 
det finns en risk med otillräcklig postoperativ smärtlindring vilket kan leda till långvarig 
smärta samt ett ökat lidande för patienten. 
 

”Det är en frustration för patienten och det är en frustration för... alla i hela 
omgivningen... när man vet att man kunde förebyggt på ett helt annat sätt” (deltagare 

3) 
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Att vara patientens ombud 
Deltagarna beskrev den postoperativa smärtlindringen som en viktig grundpelare i deras 
arbete. De menade att de har en betydande roll och ett stort ansvar i hur den 
postoperativa smärtlindringen planeras för patienten. Anestesisjuksköterskorna ansåg att 
de har ett viktigt ansvar att se över smärtlindringen innan patientens sövs eftersom de är 
sista person som kontrollerar patientens premedicinering innan anestesin inleds. Det 
innebar också att de såg en möjlighet att påpeka och åtgärda eventuella brister innan det 
var försent och skapade ett problem för patienten postoperativt. 
Anestesisjuksköterskorna påpekade att smärtlindringen skall vara bedömd och 
ordinerad samt att patienten skall ha fått adekvat premedicinering redan innan ankomst 
till operationsavdelningen.  
 

”... det här är en viktig del av vårat jobb det är inte bara att kröka ner folk utan man 
måste se till att dom inte har ont också...” (deltagare 6) 

 
Anestesisjuksköterskorna tog på sig rollen som patientens ombud under den korta tid då 
patienten befann sig på operationsavdelningen. De kände ett ansvar att inte orsaka 
patienten ett större lidande än det lidande som redan förelåg i samband med anestesi och 
operation. Därför försökte de se till att patienten fick en så behaglig upplevelse som 
möjligt under den perioperativa fasen. 
 
”.. jag är ju ändå där för patientens skull för att vara patientens förespråkare på något 

sätt.” (deltagare 3) 
 
Informanterna kände också ansvar att förse patienten med nödvändig information inför 
anestesin. Informationen om att smärta kan förekomma efter operationen ansågs central 
eftersom patientens förväntningar på smärta spelar stor roll för hur de sedan hanterar 
den eventuella smärtan. Informationen påstods även bidra till att patienten har 
realistiska förväntningar på smärtlindringen. 
 

” Sen ska dom inte ligga å ha mer än VAS 3–4 naturligtvis men dom ska ju samtidigt 
inte förvänta sig att man är smärtfri efter en operation för smärtfrihet då luras vi om vi 

säger... faktiskt.” (deltagare 3) 
 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att patienten informeras försent i förloppet. Ofta 
informerades patienten i samband med anestesin då de kunde vara stressade och 
påverkade av premedicinering. Deltagarna upplevde då patientens förmåga att ta till sig 
information som nedsatt men betonade samtidigt vikten av att försöka göra patienten 
medveten om vad de kan förvänta sig efteråt. En välinformerad och trygg patient 
upplevdes inte lika påverkad av smärtan och upplevdes inneha bättre förmåga att 
hantera smärta efter operationen. 
 

”... har man genomgått en operation så vet man också att det kan göra ont... mycket 
speglar patientens förväntningar på smärta” (deltagare 2) 

 
Anestesisjuksköterskorna menade att information till patienter som lider av långvarig 
smärta är extra betydelsefull. Tydlig information om att den långvariga smärtan inte 
kommer att kunna angripas efter operationen ger en ökad möjlighet att framgånsrikt 



 13 

behandla den nytillkomna postoperativa smärtan. De upplevde att ansvaret att förmedla 
sådan information vilade på deras axlar.  
 

”... för det brukar jag prata med dom innan jag söver dom... att de måste lära sig att 
särskilja på... vi kommer inte kunna behandla den långvaraiga smärtan utan vad är 

vad...” (deltagare 3) 
 

Att känna med patienten 
Att anestesisjuksköterskorna kände med patienterna var tydligt och påverkade dem på 
ett märkbart sätt. En väl smärtlindrad patient gjorde att anestesisjuksköterskorna 
upplevde att de hade utfört arbetet på ett bra sätt och skapade en känsla av 
tillfredställelse. Att väcka och överlämna en väl smärtlindrad patient till postoperativa 
avdelningen gjorde att anestesisjuksköterskorna kände glädje för patientens skull. 
 

”Det är den största belöningen du kan få, tycker jag när patienten tackar dig för sin 
upplevelse så att säga, då vet jag att smärtlindringen är god också.” (deltagare 2) 

 
Anestesisjuksköterskorna menade att det är oprofessionellt när patienter drabbas av 
onödig smärta som personalen kunde förebygga med genomtänkt förfarande och fokus 
riktad mot patienten. Det extra lidandet som patienten ibland utsattes för skapade 
upprördhet hos anestesisjuksköterskorna. En negativ känsla infann sig hos 
anestesisjuksköterskorna då patienten upplevde smärta vid anestesins avslut. Att 
överlämna en smärtpåverkad patient till postoperativa avdelningen beskrevs som ett 
misslyckande.  
 

”Alltså man känner sig otillräcklig... det är ett bra ord, det gör man. Man tycker gud 
vad hemskt. Man mår nästan lite fysiskt illa å se när folk har ont” (deltagare 6) 

 
Att bedöma patientens smärta 
Att bedömma patientens smärta beskrevs som en del av det dagliga arbetet för 
anestesisjuksköterskorna. Bedömningen bestod mestadels i att studera patientens 
beteende. En patient som låg stilla och sov på britsen eller i sängen upplevdes inte ha 
ont. Deltagarna uppgav att de använde sig av sin kliniska blick mer än att ställa en 
direkt fråga om smärta. En patient med bekymmersrynka i pannan, förändrat 
andningsmönster, puls– och blodtrycksstegring eller verbalt uttrycker smärta bedömdes 
som smärtpåverkad. 
 

” jag går mycket på den kliniska blicken och på patientens beteende eee är patienten 
tillräckligt vaken så kan jag ju använda mig av VAS-skalan.” (deltagare5) 

 
Den traditionella VAS- skalan benämndes vara den skala som deltagarna kände sig mest 
bekanta med. Dock uppgav de att den sällan användes för att smärtskatta patienter i 
direkt anslutning till ansestesi. VAS-skalan ansågs svår att tillämpa på patienter som är 
påverkade av narkosmedel men uppgavs vara betydelsefull för utvärderingen av given 
smärtbehandling. Deltagarna upplevde att alla typer av smärtskattningsskalor är bättre 
formade att användas när patienten är mer vaken och talbar. För att användandet av en 
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smärtskattningsskala ska fungera optimalt framhölls vikten av att patienten 
informerades om skalan peroperativt. De upplevde svårigheter att värdera patientens 
skattade smärta om patienten inte erhållit fullgod information om smärtskattningsskalan 
innan anestesin. De hävdade att anestesimedlen påverkar patientens förmåga att förstå 
information och att förmedla sig. 
   
”... ligger man i sängen och säger att man har VAS 10 och ser rätt oberörd ut så kanske 

jag inte riktigt tror på det...” (deltagare 4) 
 

Kulturen på arbetsplatsen 
Under denna kategori beskrivs faktorer vilka inverkar på den postoperativa 
smärtlindringen och påverkas av arbetsklimatet på arbetsplatsen. Arbetsklimatet 
innefattar den kultur, inställning och förutsättningar som råder och påverkar den 
postoperativa smärtlindringen patienten erhåller.  
 

Att vara styrd av arbetsplatsens värderingar 
Deltagarna vittnade om att kulturen på arbetsplatsen gällande smärtlindring hade stor 
betydelse och skiljde sig på olika enheter. Smärtlindringen upplevdes standardiserad 
och arbetet styrdes efter riktlinjer och PM. Det förelåg tveksamhet över dess 
uppdatering samt evidens och om metoderna hade den effekt som eftersträvades. 
 

” ... ibland känns det som att vi gör någonting utan att veta effekterna utav det man 
bara snurrar på i ekorrhjulet... för det är såhär vi gör... attityden liksom.” (deltagare 2) 
 
Smärtlindringen togs inte på allvar och tiden till att förbereda för att patienten skulle få 
fungerande postoperativ smärtlindring prioriterades inte alltid. Upplevelsen var att 
verksamheten hade fokus på att producera och avverka operationer framför optimal 
smärtlindring för varje enskild patient. 
 

”Man räknar knivtid och man ser inte den postoperativa smärtan för det handlar inte 
om samma tidsbuffert och man ser inte patienten och man ser inte lidandet som kommer 

i framtiden” (deltagare 3) 
 
Anestesiologerna beskrevs generellt försiktiga med att ordinera smärtlindring och ibland 
valde anestesisjuksköterskorna att överskrida den ordination som givits. Ansvarig 
anestesiolog behövde emellanåt övertalas och vägledas för att anestesisjuksköterskorna 
skulle känna att de hade möjlighet att uppnå en optimal smärtlindring. Att inte vara 
överens med anestesiologen angående patientens postoperativa smärtlindring orsakade 
frustration och en känsla av maktlöshet hos anestesisjuksköterskorna. Förbättringar 
hade skett då det kommit nya narkosläkare, de upplevdes ha en annan syn på den 
postoperativa smärtlindringen än de som arbetat länge. Deltagarna upplevde att om 
kulturen var tillåtande och medgav att anestesisjuksköterskorna mer självständigt 
fattade beslut angående val av smärtlindring och dos, ökade möjligheterna att uppnå 
bästa möjliga postoperativa smärtlindring. 
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”.. om jag hade haft en... ett större stöd från en narkosläkare så hade vi kunnat göra det 
mycket mycket bättre… eeh men tyvärr kan jag inte göra mer än det jag blir... än det 

jag får ordination på.” (deltagare 2) 
 

Att arbeta i team 
Den postoperativa smärtlindringen var beroende av ett samarbete mellan olika 
yrkeskategorier. Det beskrevs handla om att kommunicera med varandra för att 
åstadkomma bra resultat. Deltagarna betonade att ansvaret för en bra postoperativ 
smärtlindring inte bara ligger på anestesisjuksköterskan utan kräver att alla involverade 
samarbetar. Deltagarna menade att diskussioner med både 
anestesisjuksköterskekollegor, anestesiologer och personalen på postoperativa 
avdelningen är viktigt för att man ska kunna smärtlindra patienter på bästa möjliga vis. 
Samarbetet mellan operatörer och anestesisjuksköterskor upplevdes vara under 
förbättring då operatörerna blivit mer generösa med att använda lokalbedövning vilket 
beskrevs gynna patienten i det postoperativa förloppet. 
 

”...så det är ett teamarbete... De är inte bara jag som narkossköterska som ska hålla i 
de trådarna... utan det är många.” (deltagare 2) 

 
Informanterna belyste att sjuksköterskorna på den postoperativa enheten är 
betydelsefulla och besitter stor kompetens gällande postoperativ smärtlindring. De 
fastslår att det är personalen på postoperativa enheten och anestesisjuksjuköterskornas 
gemensamma intresse att patienten är väl smärtlindrad. Arbetet med smärtlindring 
beskrevs fortsätta när anestesisjuksköterskan överrapporterat patienten på 
uppvakningsavdelningen. Att utvärdera PM och riktlinjer ihop med sjuksköterskor på 
postoperativa enheten hade på vissa arbetsplatser gett bra resultat som innebar 
förbättrad smärtlindring för patienterna. Anestesisjusköterskorna uppskattade när de 
fick feedback på hur den postoperativa smärtlindringen fungerat vilket vanligtvis 
omfattades av patientfall där det inte blivit optimalt. De hade värdesatt att också få höra 
positiv feeback emellanåt.  
 
Deltagarna menade att det skulle vara värdefullt att använda läkare som är experter på 
smärta för att öka kvaliteten på smärtlindringen för patienter som genomgått kirurgiska 
ingrepp och undvika långvarigt lidande i form av smärta för patienter. 
 

Att ha brist på tid 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att de konstant arbetar med tiden som sin fiende. De 
uttryckte en känsla av att operationsschemat var pressat samt att det var stort fokus på 
produktion. Bristfällig smärtlindring förekom till följd av att anestesisjuksköterskorna 
behövde förbereda sig för nästkommande patient. Konsekvensen blev att patienter med 
smärta överlämnades på postoperativa enheten och smärtlindringen fördröjdes. 

 
” För då har man så brått... då har man nästan... eeeh nästa patient i huvudet redan... 

eeeh det är helt sjukt men det är lite så faktiskt... så att det... och man vet att de när dom 
kommer till postop så får dom bra smärtlindring.”  (deltagare 6) 
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Tidspressen gjorde att anestesisjuksköterskorna hade begränsade möjligheter att följa 
upp patienter för att utvärdera resultatet av den smärtlindring de givit intraoperativt. 
Tyvärr saknades möjligheten att rutinmässigt följa upp alla patienter för att ta lärdom av 
patientens upplevelse av smärtlindringen. De beskrev att de endast följde upp patienter 
där smärta var ett uppenbart problem redan vid väckning samt då det fanns ett eget 
intresse av att veta hur det blev trots upplevelsen av tidsbrist. 
 

”...eeh är det så att jag har haft flera patienter under dagen och man lämnar nästa 
patient så brukar jag försöka titta till min föregående patient men det är inte ofta man 

har tiden till det utan man får nästan ta sig tiden…” (deltagare 2) 
 

Att ha kunskap baserad på erfarenhet 
Upplevelsen var att kunskapen om postopertiv smärtlindring erhållits genom erfarenhet 
samt att begränsad del av den kunskap anestesisjuksköterskorna hade om postoperativ 
smärtlindring inhämtats från skolan och utbildningen. Utbildning i postoperativ smärta 
och smärtlindring från arbetsgivaren upplevdes bristfällig. Det upplevdes inte finnas ett 
fokus på kompetenshöjande utbildningar för anestesisjuksköterskor på arbetsplatserna. 
 
”eeh jag kan tycka att det ligger inte i ett egenintresse utan att jag tycker att det ligger i 

ett eeh sjukhusperspektiv att man ska ha en större kunskap för vi vet idag att 
postoperativ smärta kan leda till långvarig smärta” (deltagare 3) 

 
Erfarenhet gjorde det möjligt att komma med förslag och ideer gällande val av 
postoperativ smärtlindring. Upplevelsen var att nyutexaminerade anestesisjuksköterskor 
har begränsade möjligheter att påtala bristande smärtlindring samt att påverka 
ordinationerna.  
 
För att få mer erfarenhet och en ökad förståelse för postoperativ smärta och de åtgärder 
som krävs för en god smärtlindring påtalades rotationtjänst mellan anestesi och 
postoperativ enhet som en åtgärd. Det framkom också att det på postoperativa 
avdelningen borde finnas en anestesiolog på plats för att öka läkarnas kunskap och 
förståelse för smärtlindringens betydelse. 
 
”... det mest optimala kan jag nog tycka kanske, nu är jag inte så intresserad kanske så, 
att jobba inne på postop men det är för oss att se vad det är vi utvärderar, vad det är vi 

egentligen gör peroperativt för att få en annan förståelse” (Deltagare 1) 
  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien syftade till att ge en fördjupad förståelse av hur anestesisjuksköterskor erfar 
postoperativ smärtlindring och därför valdes kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk 
grund. I genomförandet av en livsvärdsteoretisk studie är det viktigt att vara öppen mot 
fenomenet och låta fenomenet visa hur det kan och bör studeras och vad det egentligen 
betyder.  Ett öppet förhållningssätt innebär således en sann vilja att se, förstå och lyssna, 
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vilket kräver en förmåga att förhålla sig med respekt, känslighet och flexibilitet mot 
fenomenet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2011, s. 98).  
 
Dahlberg (2014, ss. 69–74) menar att människans erfarenhet bidrar till förmågan att 
förstå det vi dagligen möter. Den erfarenhet och förförståelse som varje människa bär 
med sig kan begränsa flexibiliteten och öppenheten gentemot det som skall undersökas. 
Att ha livsvärldsteori som grund i en studie kräver reflektion över sina egna 
erfarenheter, både de som kan gynna ny kunskap samt de som kan stå i vägen för att 
förstå fenomenet i sin helhet. Genom att inta en tyglande hållning, genom hela 
processen, ökar möjligheten att förstå fenomenet utan att den egna förförståelsen tar 
över och leder den aktuella undersökningen. Därför har en kontinuerlig diskussion om 
vår egen förförståelse pågått under hela studiens gång.   
 
Strategin för val av deltagare har enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 
223) betydelse för studiens giltighet. För att erhålla ett bra resultat är det en 
förutsättning att finna deltagare som anses besitta erfarenheter av det som skall studeras 
samt är intresserade av att dela med sig. Antalet intervjupersoner är inte det mest 
betydelsefulla utan det är kvaliteten av intervjuerna i relation till studiens syfte som är 
avgörande. För denna studie valdes sju anestesisjuksköterskor med varierande 
yrkeserfarenhet samt olika kön vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 
223) påstår bidrar till att belysa fenomenet ur olika erfarenhetsperspektiv. 
 
Intervjuer för att samla data valdes med syftet i åtanke. Brinkmann och Kvale (2015, s. 
3) skriver att kvalitativa intervjuer används för att förstå upplevelser utifrån deltagarens 
levda erfarenhet. Enligt Dahlberg (2014, s. 87) är det en fördel att använda intervjuer 
jämfört med att använda sig av skrivna berättelser. Widerberg (2002, s. 66) menar att 
intervjuer skapar en bild av människors tankar, speglingar och upplevelser av, i det här 
fallet postoperativ smärtlindring. Med semistrukturerade intervjuer kan man förstå 
deltagarens vardagsvärld så som den upplevs av deltagaren själv (Kvale & Brinkmann 
2009, ss. 30–31). Intervjun präglas av intervjuarens skicklighet och förmåga. För att bli 
en skicklig intervjuare krävs erfarenhet. Kvaliteten av intervjun bedöms utifrån vilken 
vilken kunskap intervjun ger (Kvale & Brinkmann 2009, s. 33). Därför kan det finnas en 
möjlighet att resultatet blivit mer nyanserat och rikt om vi hade haft mer erfarenhet av 
intervjuer och intervjuteknik. Upplevelsen var att intervjuerna blev mer innehållsrika 
efter hand som intervjuerna genomfördes eftersom följsamheten förbättrades med 
erfarenhet. Intervjuerna genomfördes på deltagarens respektive arbetsplats eftersom då 
det antogs att det skulle vara lättare att få deltagare till studien om de inte behövde 
undvara tid utanför arbetstid. Antagandet var att de skulle känna sig bekväma i att vara 
sig på sin arbetsplats där de befann sig i sin yrkesroll. Intervju utfördes på en avskild 
plats med liten risk att bli störda under tiden och med möjlighet att bevara deltagarens 
integritet.  
 
För att omöjliggöra identifiering av deltagarna fick intervjuerna en slumpmässigt vald 
siffra mellan ett och sju. De inspelade intervjuerna raderades från telefonerna så snart de 
var transkriberade. Det transkriberade materialet förvarades på ett säkert sätt.  
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Studiens trovärdighet 
Genom att illustrera hur underkategorier och kategorier har vuxit fram påverkar det 
trovärdigheten för studien i positiv riktning. Det ger en bild av förmågan att välja 
meningsenheter av lämplig storlek för att inte förlora väsentliga delar av data. Att belysa 
deltagarnas kön och yrkeserfarenhet påverkar också tillförlitligheten. Trovärdighet och 
pålitlighet påverkas genom att alla deltagare har fått samma frågor. Samtidigt är det 
viktigt att ha i åtanke att nya insikter och erfarenheter kan påverka intervjuarens 
uppföljningsfrågor och erfarenheter och skall därför diskuteras mellan författarna under 
studiens gång (Graneheim & Lundman 2004). Att intervjuerna utförts av två personer 
kan innebära att deltagarna har fått varierande uppföjlningsfrågor men Lundman och 
Hällgren Graneheim (2017, s. 223) menar att det kan medföra större variationsrikedom 
av erfarenheterna gällande postoperativ smärtlindring. Analysfasen har genomförts 
gemensamt vilket har en positiv inverkan på tillförlitligheten (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2017, s. 224).  
 
Överförbarhet innebär att studiens resultat kan överföras till andra sammanhang utanför 
studien (Dahlberg, Dahlberg och Nyström 2008, s. 342). Överförbarheten underlättas av 
en tydlig skildring av kultur, sammanhang, urval och egenskaper hos deltagarna samt 
data som samlats in samt hur analysprocessen gått till. Genom att använda citat för att 
styrka textens innebörd stärks överförbarheten av studiens resultat (Graneheim & 
Lundman 2004). Likheter mellan föreliggande studies resultat och tidigare forskning 
kan tolkas som att det finns en samstämmighet mellan deltagarnas utsagor och tidigare 
forskning. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 342) menar att även om det inte 
går att generalisera resultatet innebär det inte att resultatet är obrukbart utan kan tillföra 
kunskap på flera olika sätt. Vi anser trots ett litet datamaterial med sju deltagare att 
resultatet kan ha relevans för personal inom den perioperativa vården. Vi anser att det är 
svårt att avgöra om resultatet är generaliserbart. Målet med studien var inte att skapa ett 
generaliserbart resultat utan få en fördjupad förståelse av hur anestesisjuksköterskor 
erfar den postoperativa smärtlindringen 
 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ 
smärtlindring vilket anses framkomma i resultatet. Studien resulterade i en 
huvudkategori, två kategorier och åtta underkategorier. Resultatet påvisar att 
postoperativ smärtlindringen influeras av en samverkan mellan den enskilde patientens 
behov och den kultur som råder på arbetsplatsen. Det framkommer relativt tydligt under 
diskussionen där det belyses att fokus på patienten ofta finns men hindras av 
organisatoriska faktorer. 
 

Att ha patienten i fokus 
Studien visade att anestesisjuksköterskor anser att det är av stor betydelse att se helheten 
kring varje individ och dennes postoperativa smärtlindring. Att ta hänsyn till helheten, 
patientens anamnes, det patienten har med sig tidigare och aktuell status beskrivs av 
informanterna som centralt för en optimal postoperativ smärtlindring. Det finns studier 
som indikerar att postoperativ smärta påverkas av vissa faktorer. Pogatzki-Zahn, 
Segelcke och Schug (2017) hävdar att risken för svår postoperativ smärta ökar om 
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patienten lider av preoperativ smärta.  Gil, Goodman och Mulcahey (2018) menar att 
patienter med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av svår postoperativ smärta 
och särskild planering är därför av största vikt. De menar att noggrann planering av den 
perioperativa vården för patienter med oro eller andra psykiska besvär förbättrar 
möjligheterna att förebygga svår postoperativ smärta. Resultatet visar dock att 
anestesisjuksköterskorna upplever att det finns brister med både helhetssyn och 
planering vilket kan skapa stora problem med postoperativ smärta samt att i efterhand 
ge en effektiv smärtlindring. Gan et al. (2018) förklarar att dåligt behandlad 
postoperativ smärta leder till en fördröjning av utskrivning från sjukhuset, fördröjd 
rehabilitering och kan leda till långvarig smärta. Det finns en allmän uppfattning bland 
informanterna om att premedicinering utgör basen för postoperativ smärtlindring. 
Pogatzki- Zahn, Segelcke och Schug (2017) hävdar att premedicineringen är mer 
effektiv än den smärtlindring som administreras till patienten efter att första snittet är 
lagt. Nyckeln till en god postoperativ smärtlindring handlar om att planera när 
smärtlindringen skall ges.  
 
Resultatet visar att informanterna upplever att de har ett viktigt ansvar och en 
framstående roll i upplägget av den postoperativa smärtlindringen. De arbetar för att 
inte orsaka ett större lidande än nödvändigt för patienten och eftersträvar att patienten 
ska uppleva den perioperativa vården trivsam genom att ta på sig rollen som patientens 
förespråkare. De påtalar vikten av att lämna tydlig och uppriktig information till 
patienten för att skapa gynnsamma förhållanden för en god smärtlindring postoperativt. 
Informanterna beskrev att tydligt och ärligt informera patienterna var deras ansvar och 
viktigt för att åstadkomma en bra postoperativ smärtlindring. Sundqvist och Anderzén 
Calsson (2014) hävdar i en intervjustudie att anestesisjuksköterskor såg informationen 
till patienter som sin viktigaste uppgift.   Gunningberg och Idvall (2007) menar att 
patienter som erhållit noggrann information om smärta och smärtlindring upplever 
mindre smärta och kräver mindre smärtlindring än patienter där informationen brustit. 
De påstår också att patientens förväntningar på smärta och smärtlindring bör diskuteras 
för att resultatet ska bli optimalt. Lindwall och von Post (2008, s. 49) menar att 
anestesisjuksköterskan har ett ansvar att göra gott för patienten att se till att patientens 
kropp inte skadas. Om kroppen förändras genom sjukdom eller skada, förändras också 
människans upplevelse av omvärlden samt sig själv (Wiklund 2003, ss 48–50). Känslan 
att se patienter ha ont beskrevs av deltagarna som fruktansvärd. Maktlöshet och 
frustration var typiska ord som användes för att beskriva upplevelsen av att vårda 
otillräckligt smärtlindrande patienter. Det hävdar vi är generellt för sjuksköterskor när 
det kommer till att inte kunna tillfredsställa patientens grundläggande behov och skapa 
ett välbefinnande hos patienten oavsett vilket behov det handlar om.  
 
Anestesisjuksköterskorna menar att smärtskattning är en del av arbetet. De ansåg att den 
kliniska blicken är deras viktigaste instrument vid bedömning av patientens smärta. 
VAS beskrevs som den smärtskala de hade bäst kunskap om men framställdes som svår 
och olämplig att använda för patienter i direkt anslutning till en anestesi. Den skala de 
egentligen beskriver är NRS-skalan eftersom den syftar till att patienten ska skatta sin 
smärta i en siffra mellan noll och tio. Den kliniska blicken ansågs inte som en direkt 
smärtskattningsmetod av informanterna. Deltagarna var väl inarbetade i att bedöma 
smärta via uppvisade fysiologiska tecken men såg det inte som en officiell metod att 
utvärdera smärta. Att skatta smärtan genom att bedöma patientens fysiologiska uttryck 
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för smärta kommer ifrån Abbeys smärtskala som Rhodin (2015, s. 128) beskriver som 
en skala där smärtan skattas genom patientens röst-och ansiktsuttryck, kroppsspråk, 
beteende och fysiologiska förändringar. Hovind (2013, s. 105) lyfter just smärtskattning 
genom icke verbala signaler och objektiva uttryck för smärta som ett tillvägagångssätt. 
Vidare påtalas att mångdimensionella smärtskattningsmetoder inte är en del av 
anestesisjuksköterskans dagliga arbete. Resultatet av studien vittnar dock om att det 
finns en brist på kunskap gällande smärtskattningsmetoder. Vi anser att det finns en 
nytta för anestesisjuksköterskor att ha god kännedom om de smärtskattningsmetoder 
som finns. En god kunskap om olika sätt att bedöma och skatta smärta ökar 
möjligheterna att välja lämplig metod i ett specifikt patientfall. Alla individer är unika 
och har därmed olika sätt att uttrycka smärta och därför kan det vara av värde att kunna 
skatta smärta på flera olika sätt.  

 
Arbetsplatsens kultur 
Resultatet visar att arbetsplatsens kultur och inställning till smärtlindring hade stor 
inverkan på den smärtlindring patienten får. Erfarenheten var att 
smärtlindringsmetoderna inte alltid utvärderas och omformas beroende hur väl de 
fungerar.  Det fanns en upplevelse av att anestesiologer är varsamma vid ordination av 
postoperativ smärtlindring och att de behövde vägledning i arbetet mot postoperativ 
smärta. Informanterna beskrev att de emellanåt uppstår situationer där anestesiolog och 
anestesisjuksköterska inte har samma uppfattning om adekvat postoperativ 
smärtlindring. Det ledde till att anestesisjuksköterskorna tog egna beslut angående 
smärtlindringen för att hjälpa patienten. Det kan upplevas som ett etiskt dilemma. 
Clerici Radzvin (2011) beskriver att anestesisjuksköterskor som ställs inför etiskt 
utmanande situationer upprepade gånger kan uppleva moralisk ångest samt en känsla av 
skuld, maktlöshet och frustration. Lindwall och von Post (2008, s. 45) beskriver att 
sjuksköterskan har en skyldighet att våga vara till för patienten genom att bry sig om, 
skydda och ta ansvar i vårdandet.  
 
Deltagarna påtalade att postoperativ smärtlindring är beroende av ett gott samarbete 
mellan olika yrkeskategorier och handlar om en god kommunikation för att uppnå bra 
resultat. Warrén Stomberg, Sjöström och Haljamäe (2003) menar att nyckeln till god 
postoperativ smärtlindring präglas av ett tvärvetenskapligt och mångprofessionellt 
arbetssätt. Chang, Ma, Chiu, Lin och Lee (2009) beskriver att den traditionella kulturen 
mellan läkare och sjuksköterskor har varit att läkaren ordinerar och sjuksköterskan utför 
och ses således som ett team. Relationen mellan sjuksköterska och läkare påverkas av 
en rad faktorer såsom kön, utbildningsgrad, yrkeserfarenhet, socioekonomisk status och 
organisationens kultur. Läkare och sjuksköterskor kan ha skilda uppfattningar om 
ansvar, auktoritet och rollförväntningar. Läkarens beteende inverkar på sjuksköterskan 
upplevelse av vårdkvalitet och tillfredställelse i arbetet. Bristande arbetsförhållande 
mellan sjuksköterska och läkare orsakar stress, frustration och ilska som kan hindra 
kommunikationen och samarbetet. Det leder till sämre vårdkvalitet och ökar risken för 
att medicinska fel begås. 
 
Informanterna menade att alla parter inblandade i den perioperativa vårdkedjan bör 
arbeta tillsammans för en optimal postoperativ smärtlindring. Vad krävs för att få det att 
fungera? Vi påstår att teamträffar mellan personal som arbetar på preoperativa 
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mottagningar, anestesisjuksköterskor, anestesiologer samt personal från postoperativa 
enheten skulle kunna vara en åtgärd. Vi anser att sådana teamträffar skulle gynna 
teamkänslan samt upplevelsen av vårdkvaliteten. Det hade också givit alla deltagarna 
möjlighet att erhålla feedback på det arbete som utförs. Benditz et al. (2016) hävdar att 
regelbunden feedback och personalutbildning bidrar till en mer framgångsrik 
smärthantering. De menar vidare att multidisciplinärt teamarbete är en förutsättning för 
att behandla smärta effektivt. 
 
Det upplevdes finnas en känsla av tidsbrist. Deltagarna erfor att verksamheten hade ett 
mål att hinna med så många operationer som möjligt. Det gjorde att 
anestesisjuksköterskan kände brist på möjlighet till uppföljning av patienten för att ta 
lärdom genom dennes upplevelse. Endast de patienter som vaknade med svår smärta 
följdes upp av anestesisjuksköterskorna. Bundgaard, Sørensen och Delmar (2016) 
menar att sjuksköterskor har ett krav från organisationen att arbeta effektivt och med 
hög kvalitet i arbetet.  Sjuksköterskan ska bibehålla en god vårdrelation med patienten 
och samtidigt sträva mot en positiv vinstmarginal för organisationen. Nordqvist, 
Hovmark och Zika-Viktorsson (2004) hävdar att upplevelse av tidspress kunde skapa en 
förlust av entusiasm och leda till bristande förmåga att vårda. Tidspress i arbetet kan 
också skapa passivitet och undvikande av vårdåtgärder och leder till negativa 
upplevelser hos både vårdare och patienter. Deltagarna i föreliggande studie beskrev hur 
de redan i samband med väckningen av en patient hade nästa patient i tankarna. Det 
fanns en upplevelse av att organisationen förväntade sig att skiftet mellan patienterna 
gick så fort som möjligt. Det fanns inte utrymme för tidfördröjning såsom smärtlindring 
eller uppföljning på postoperativa avdelningen.  
 
Bundgaard, Sørensen och Delmar (2016) beskriver att en vårdrelation bygger på tyst 
förståelse, respekt, tillit, ärlighet, samarbete och humor. Det finns en önskan hos 
sjuksköterskan att erhålla tid och möjlighet att lära känna patienten för att på så sätt 
kunna skräddarsy vården efter patientens individuella behov. Sjuksköterskor strävar i 
dagens sjukvård efter att upprätthålla en balans mellan att utföra en ökad mängd 
uppgifter trots att tiden för att utföra dem minskar. Teng, Hsiao och Chou (2010) 
hävdade att tidspress påverkar förmågan att ta effektiva beslut och skapar negativa 
känslor och utmattning hos sjuksköterskan.  
 
Deltagarna menade att den kunskap de besitter om postoperativ smärtlindring i 
huvudsak är erfarenhetsbaserad. Det framkom att nyutbildade anestesisjuksköterskor 
bedömdes ha svårare att påverka smärtlindringen på grund av avsaknad av erfarenhet. 
Warrén Stomberg, Sjöström och Haljamäe (2003) beskriver att anestesisjuksköterskor 
erhåller särskild kompetens med tiden gällande bedömning av fysiologiska reaktioner 
hos patienter under generell anestesi. Denna kompetens beskrevs ha betydelse vid 
individuell planering av den postoperativa smärtlindringen. Dock visar deras studie att 
anestesisjuksköterskans kompetens och kunskap inte alltid tas till vara när det gäller 
individuell planering av postoperativ smärtlindring. Deltagarna i föreliggande studie 
upplevde att arbetsgivaren inte tillhandahöll utbildningar för att öka kompetensen 
gällande smärtlindring.  
 
Kuusniemi och Pöyhiä (2016) hävdar att kunskapen om hantering av smärta kommit 
långt men mer kunskap behövs för att kunna förse patienter med optimal smärtlindring. 
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De menar att arbetsplatser behöver hålla utbildningar för att bättre förstå och 
implementera de riktlinjer som finns för att bekämpa smärta. Något som förbryllar 
författarna till föreliggande studie när det gäller utbildningen till anestesisjuksköterska 
är att det inte ägnas mer tid till smärta och smärtlindring i den teoretiska 
utbildningsdelen. Alla patienter som genomgår ett operativt ingrepp drabbas av smärta 
och huvuddelen av anestesisjuksköterskans arbete är att tillse god smärtlindring både 
intraoperativt och postoperativt. Borde utbildningen ha mer fokus på smärtlindring och 
dess olika metoder? Vår uppfattning är att utbildningen borde ge de blivande 
anestesisjuksköterskorna bättre förutsättningar för att hantera smärta och smärtlindring. 
Det hade uppskattats av oss efter att ha undersökt hur anestesisjuksköterskor erfar den 
postoperativa smärtlindringen. 
 

Hållbar utveckling 
De fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan är att främja och återställa 
hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Omvårdnad ska ges med respekt för 
individen. Sjuksköterskan vårdar människor synkroniserat med andra yrkeskategorier 
enligt International Council of Nurses [ICN] (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Anåker och Elf (2014) beskriver hållbar utveckling enligt FN:s definition. Den 
innefattar tre komponenter, miljö, sociopolitisk och ekonomisk hållbarhet. Med 
anledning av sjuksköterskornas kunskap angående förebyggande av hälsa och sjukdom 
har de ett ansvar att medverka till hållbar utveckling. Ökad kunskap om hållbarhet inom 
vården kan visa vägen inom omvårdnad både teoretiskt och praktiskt. 
 
Gan (2017) belyser att inadekvat behandling av postoperativ smärta leder till 
hälsoekonomisk påverkan. Wells (2012) menar postoperativ smärta som inte behandlas 
adekvat kan leda till förlängd återhämtningstid och i förlängningen till långvarig smärta. 
Det orsakar inte bara konsekvenser för den enskila patienten utan också för hela 
samhället med längre sjukhusvistelser samt ökade kostnader för sjukvård. Det mest 
effektiva sättet att hantera och behandla postoperativ smärta är att patienter bevakas av 
ett team specialicerat på akut smärta direkt i det postoperativa förloppet samt på 
avdelningen under återhämtningstiden. Wu et al. (2005) menar att postoperativ smärta 
av hög intensitet har ett samband med nedatt livskvalitet och att optimal smärtlindring 
påverkar återhämtningen postitivt.  
 
Med grund i ovanstående studier menar vi att en optimal postoperativ smärtlindring 
bidrar till en hållbar utveckling genom att hålla nere sjukvårdskostnaderna. En väl 
smärtlindrad patient återhämtar sig fortare och löper mindre risk för komplikationer. 
Patienter i arbetsför ålder kan återgå till sitt arbete tidigare. Samhället i stort påverkas på 
flera plan av konsekvenserna av inadekvat postoperativ smärtlindring. 
 
Slutsats 
Resultatet i denna magisteruppsats visar att anestesisjuksköterskor upplever den 
postoperativa smärtlindringen som en viktig del av sitt abete. Resultatet åskådliggör att 
en god planering anses grundläggande för att uppnå en god smärtlindring. 
Anestesisjuksköterskor tar på sig rollen som patientens talesperson och arbetar för att 
undvika onödigt lidande i form av smärta. Studien påvisar en bristande struktur kring 
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smärtlindring i den perioperativa vårdkedjan. Stärkt teamarbetet kring den postoperativa 
smärtlindringen är viktigt för att skapa struktur och uppnå bra resultat. För att 
åstadkomma ett fungerande teamarbete krävs insikt i varandras yrkesroller och 
ansvarsområden. Informanterna antyder att kunskapen om postoperativ smärtlindring 
kommer genom erfarenhet samt vittnar om bristande kompetensutveckling i form av 
utbildningar från arbetsgivaren.  
 
Vilken lärdom kan tas utifrån studiens resultat? Det är av betydelse att reflektera över 
att alla individer är unika med unika behov. Som nyutexaminerad anestesisjuksköterska 
är det viktigt att försöka ta sig tid att följa upp patienter för att bilda sig en 
erfarenhetsgrund att stå på. En bra dialog och samarbete med anestesiologen för att 
skapa möjligheter att kunna ge den enskilda patienten en optimal smärtlindring. Våga 
ifrågasätta ordinationer, för att få mer kunskap och för patientens skull.  

Kliniska implikationer 
 

• Studiens resultat kan användas för att uppmärksamma vikten av teamarbetet 
kring den postoperativa smärtlindringen. Att träffas i tvärprofessionella team 
och diskutera kring planering, utförande och resultat av smärtlindring kan ge 
deltagarna en ökad kunskap om varandras kompetens och ansvarsområde. 

 
• Regelbunden utbildning och workshop kan bidra till en ökad kunskap kring 

postoperativ smärtlindring för anestesisjuksköterskor. 
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     Bilaga 2 

 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

 
 

Till Verksamhetschef eller motsvarande för 
operationsavdelning vid x sjukhus 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå.   

 

Studier visar att smärta är ett av de vanligaste symtom patienter drabbas av efter ett 

kirurgiskt ingrepp, 30–80 % av alla som opereras utvecklar måttliga till svåra 

smärttillstånd. Smärta anses också vara den mest besvärande upplevelsen efter ett 

kirurgiskt ingrepp. En del i anestesisjuksköterskans arbete är att förebygga och behandla 

postoperativ smärta. Studier indikerar att även om det finns en medvetenhet om 

nackdelar med suboptimal smärtlindring, behandlas postoperativ smärta fortfarande 

undermåligt. Genom att belysa anestesisjuksköterskas erfarenheter av postoperativ 

smärtlindring kan förståelse för vad som hindrar och främjar en god postoperativ 

smärtlindring skapas. Därför vill vi veta hur anestesisjuksköterskor upplever den 

postoperativa smärtlindringen. Vi ber härmed om ert tillstånd att genomföra studien. 

 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ och datainsamling kommer att ske genom 

intervjuer. 

Kravet för deltagande i studien är att samtliga deltagare är anestesisjuksköterskor och 

aktiva i patientarbete. Önskvärt är om deltagarna har varierande erfarenhet inom yrket. 

Datainsamlingen är planerad att ske under perioden 190401–190609. Intervjuerna 

planeras att hållas på deltagarens arbetsplats. Intervjuerna kommer att genomföras 

individuellt och beräknas ta cirka 40 minuter/ intervju. Varje intervju kommer att spelas 

in för att sedan transkriberas.  Endast författarna kommer att ha tillgång till 
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datamaterialet och inspelningarna kommer att raderas när arbetet är examinerat. 

Uppgifter som kan identifiera deltagare kommer att tas bort och inget som kan 

identifiera en enskild deltagare kommer att publiceras i resultatet.  

Deltagandet i studien är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan vidare förklaring. 

 

 

 

Examensarbetet av nedanstående handledare.   

  

Hälsningar  

  

__________________________  

E-post xxx   

Tfn  

 

 

__________________________  

E-post: xxx 

Tfn  

 

 

Handledare: Namn/titel Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås  

E-post: xxx  

Tfn xxx  
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Ida Windhage, Examensarbete akututbildningarna, Högskolan i Borås  
 
……………………………………………………………………………………………    
Studerandes namn, kurs    
Helen Eriksson, Examensarbete akututbildningarna, Högskolan i Borås  
 
……………………………………………………………………………………………    
   
   
Ovanstående studerande vid, akademin för vård, arbetsliv och välfärd, erhåller tillstånd 
att genomföra magisteruppsats benämnt:  Anestesisjuksköterskans upplevelse av 
postoperativ smärtlindring. 
………………………………………………………………….    
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OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet 
kommer att bifogas till magisteruppsatsen.  
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     Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

• Kan du beskriva vad postoperativ smärta är för dig? 
 
 

• Vad är en god postoperativ smärtlindring är för dig? 
 

• Kan du beskriva en situation där du upplever att patienten fått en god 
smärtlindring? 

 
• Kan du beskriva en situation där postoperativ smärta var ett problem? 

 
 

• Hur har du fått din kunskap om postoperativ smärtlindring? 
 
 

• Hur ser du som anestesisjuksköterska på din roll när det gäller planeringen av 
den postoperativa smärtlindringen? 

 
• Hur ser du på din möjlighet att påverka den postoperativa smärtlindringen? 

 
 

• Har du möjlighet att följa upp patienter som du har smärtlindrat postoperativt? 
 
 

• Det finns olika smärtskattningsmetoder, hur bedömer du patientens smärta? 
 
 

• Finns det något gällande den postoperativa smärtlindringen som du skulle vilja 
hantera på annat sätt? 

 
 
 
Följdfrågor exempel: 
Hur kände du då? 
Hur menar du? 
Kan du berätta mer? 
Finns det något mer du skulle vilja ta upp om postoperativ smärtlindring och dina 
erfarenheter?      
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Bilaga 4 

 
 
 
 

Information angående ett examensarbete om 
anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ 
smärtlindring. 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete. Vi är två sjuksköterskor som 
studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård vid Akademin 
för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Postoperativ smärtlindring är en del i anestesisjuksköterskans arbete. Studier visar att 
30–80% av patienter som genomgår kirurgiska ingrepp utvecklar måttliga till svåra 
smärttillstånd. Smärta beskrivs också som den mest bevärande upplevelsen efter 
operation. Studier indikerar att även om det finns en medvetenhet kring nackdelarna 
med att en suboptimal smärtlindring. behandlas postoperativ smärta fortfarande 
undermåligt. Genom att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ 
smärtlindring kan förståelse för vad som hindrar och främjar en god postoperativ 
smärtlindring skapas. Därför vill vi veta vad Du som anestesisjuksköterska har för 
upplevelse av postoperativ smärtlindring. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Studien kommer att genomföras med kvalitativ inriktning.   Som deltagare i studien 
kommer du medverka i en enskild intervju som spelas in och sedan transkriberas för att 
därefter analyseras och bearbetas. Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 
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Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 
samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se 
nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning.  

Det datamaterial som samlats in (intervjuer) kommer att förstöras när examensarbetet är 
examinerat och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 
första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 
med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

mailto:dataskydd@hb.se
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Ansvariga för examensarbetet  

Helèn Eriksson  

E-post s183237@hb.se 

Tfn  

 

Ida Windhage 

E-post s184727@hb.se 

Tfn  

 

Handledare: Thomas Eriksson 

E-post thomas.eriksson@hb.se 

 

Samtycke om deltagande 

Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten 
till deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt 
ovan. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum och handledares namnteckning 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

mailto:s183237@hb.se
mailto:s184727@hb.se
mailto:thomas.eriksson@hb.se
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Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet och att uppgifter om mig samlas in och 
behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namnteckning 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort och datum 
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